
liczy się każdy krok



ciało portfel

klimatumysł

#Walkonomics

==krok zysk

Boomerun inicjuje nowy trend:

ciało portfel

klimatumysł
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7 tys.

kroków dziennie

200 tys.

kroków miesięcznie

2,5 mln

kroków rocznie

Umiarkowanie aktywny Polak robi:



Użytkownicy Boomerun już 5,5 razy okrążyli ziemię!

219 014 205
łączna liczba kroków 

użytkowników Boomerun

1 000 kroków = 1 km
długość równika = 40 075 km

219 014 km/40 075 km = 5,5 razy

5,5 

razy
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Boomerun?

To przyjazna

aplikacja 
mobilna

Co robi?

Nagradza 
codzienną 
aktywność 
fizyczną

Kiedy? 

Zawsze! Spacer, bieg, marsz 
do pracy i szkoły, zakupy, 
wyjście z psem. Wystarczy 
mieć smartfon w kieszeni.



W Boomerun aktywność to waluta

bądź aktywny 

i produkuj 

Boomeruny

100 kroków 

= 1 Boomerun 

= 5 groszy*

używaj smartfona, 

aby zmonetyzować

swoje kroki

spacer z psem 5 km 

= 5000 kroków 

= 50 Boomerunów = 2,5 zł

* Wartość uśredniona, zależy od rodzaju oferty

codzienny spacer z psem

= 75 zł
= porcja karmy na miesiąc



Co można „wychodzić”?

elektronika

rozrywka

gadżety

kosmetyki

ubrania

artykuły 

codziennego użytkuartykuły i usługi dla 

aktywnych fizycznie



jak Allegro – ale tutaj 

płacisz krokami

40 marek na starcie,

ich liczba rośnie

otwarta platforma

dla każdego dostawcy

działa z najpopularniejszymi 

aplikacjami sportowymi

Pierwszy marketplace nagradzający ruch



Imponująca lista marek
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Wychodź sobie nagrody:

30 000 kroków 

dziennie 

w 12 miesięcy

6 000 kroków 

dziennie 

w 1 miesiące
5 000 kroków 

dziennie 

w 2 miesiące

30 000 kroków 

dziennie 

w 7 miesięcy

6 tysięcy 

kroków dziennie 

w 3 miesiące

30 000 kroków 

dziennie 

w 1 miesiąc

do Empik
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młodzi
dużo chodzą, mało zarabiają, 

polują na okazje

rodziny
szukają oszczędności

fit & eco
dbają o siebie

i o środowisko

seniorzy
aktywni i nowocześni

Boomerun jest dla każdego



5,8 mln
Polaków jest

biernych fizycznie

940 mln zł
roczne koszty

leczenia

5,8 tys. 
mniej zgonów,

prawie 

200 mln zł 
oszczędności

Cel: aktywizacja 

20%
(1,1 mln osób)

Cel: zmotywować milion nieaktywnych

Źródło: szacunki Centre for Economic and Business Research



20192018

Boomerun ma silnych inwestorów

II runda inwestycyjna

1 050 000 PLN

I runda inwestycyjna

1 087 692 PLN



Tomasz Uściński, CEO

Paweł Zylm

Edward Strycharczuk

Grzegorz Golec

Piotr Karmelita

Business Angel, członek rady nadzorczej 

Beesfund, mentor ReaktorX. Współtwórca BRE 

Ubezpieczenia oraz członek zarządu AXA.

Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w 

rozwoju firm wykorzystujących innowacyjne 

technologie, od fazy start-up do dojrzałego 

biznesu (XTB, TMS, HFT) Łączy praktyczną 

wiedzę z obszarów: sprzedaży, marketingu, IT, 

strategii rozwoju oraz regulacji prawnych. Przewodniczący rady nadzorczej RV1 Ventures. 

doktor ekonomii, Partner w Rubicon Partners

Członek zarządu Rubicon Partners. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen 

przedsiębiorstw, oceny projektów 

inwestycyjnych, prowadzeniu IPO
Ponad 18-letnie doświadczenie w sektorze 

finansowym. Wcześniej związany z: ING,  

SAB, EVO Payments, Raiffeisen, Moneta 

Bank, GE Money Bank.

Znane twarze w Boomerun



15© Boomerun  |  boome.run

Boomerun to więcej niż biznes,  

to misja społeczna

ruszamy Polaków z siedzeń

3 miliony użytkowników aplikacji 

w 3 lata 

wykreowanie nowego trendu 

społecznego #Walkonomics

nauka myślenia krokami, 

a nie kilometrami

przekonanie Polaków, 

że aktywność to waluta

technologia dla branży 

ubezpieczeniowej: insurtech

projektem zainteresował się 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Boomerun tworzy nowy trend – plany rozwoju




